Lunchkaart van 10:00 tot 17:00
Broodjes
Ham of kaas
Ham en kaas
Gezond
Frikadel 2 stuks
Rundvleeskroket 2 stuks
Garnalenkroket met wasabimayonaise
Tonijnsalade
Brie rucola, walnoten en honing
Gerookte zalm
Carpaccio met truffelmayonaise
Nachtegaal

wit/bruin
Stokbrood Molenaarsbrood

€ 5,25
€ 5,50
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,75
€ 10,25
€ 7,75
€ 8,00
€ 8,25
€ 10,95
€ 7,75

€ 5,50
€ 5,75
€ 7,25
€ 7,25
€ 8,00
€ 10,50
€ 8,00
€ 8,25
€ 8,50
€ 11,25
€ 8,00

spek, ui en champignons, overbakken met kaas

€ 12,50

Focaccia kalfsburger
met chorizo, cheddar en pickled relish
(frites + € 2,50)

We serveren ook een broodje van de week.

Tosti’s
Ham en/of kaas
Hawaï
Nachtegaal spek, ui en champignons

€ 5,25
€ 5,95
€ 6,50

Soepen
groot / klein
€ 5,00 / 4,25
€ 6,00 / 5,25
€ 7,00 / 5,75
€ 7,00 / 5,75

Tomatensoep
Uiensoep gegratineerd
Goulashsoep
Erwtensoep (seizoen)

Eiergerechten
€
€
€
€

Spek en ei met spiegeleieren
Uitsmijter ham of kaas
Uitsmijter ham en kaas
Omelet Nachtegaal spek, ui en champignons

8,00
7,50
8,00
8,25

Salades
Nachtegaal spek, ui en champignons
Val Dieu

groot / klein
€ 13,95 / 9,00
€ 14,25 / 9,25

romig kaasje met honingtijm saus en pijnboompitjes

Gerookte vis

€ 15,50 / 10,95

paling, zalm, makreel en forel
Biefstukreepjes Black Angus
op Oosterse wijze

€ 15,25 / 10,50

Indien u informatie over allergenen wenst,
kan de bediening u verder helpen.

Warme lunchgerechten
Bloedworst met appel, spek, ui, brood en stroop (seizoen)
Kippenpasteitje met frites
Zuurvlees op Limburgse wijze
kleine portie € 12,50
Bierstoofpotje
kleine portie € 12,25
Schnitzel met peper-, champignon- of stroganoff saus
Beenham met Limburgse mosterdsaus
Vegetarisch geitenkaas gerecht

€ 9,95
€ 11,25
€ 14,95
€ 14,25
€ 16,50
€ 16,95
€ 15,95

Bovenstaande gerechten worden geserveerd
met salade en frites of brood

Pasta’s
Spaghetti Bolognese
Vegetarische pasta
Vislasagne

€ 11,25
€ 10,75
€ 16,95

Elke week bereiden onze koks weekgerechten,
een broodje van de week en een soep
Voor informatie kunt u terecht bij onze bediening of kijk
op de borden buiten en binnen.

